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Drodzy Mieszkańcy Gminy Dobroszyce

PODSUMOWANIE
DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W 2020 ROKU

Kończy się 2020 rok, który przyniósł wiele nowych wyzwań i zmian. Ze względu
na epidemię musieliśmy zmierzyć się z zupełnie nową rzeczywistością, zmienić
codzienne funkcjonowanie. Odbyło się mniej niż zwykle wydarzeń kulturalnych,
edukacyjnych i sportowych. Wiele z nich musiało zostać odwołanych ze
względów bezpieczeństwa. Był to też rok trudny dla oświaty – całkowite
przeniesienie nauczania do przestrzeni wirtualnej. Sytuacja, z którą przyszło
nam się zmierzyć, wprowadziła w nasze życie ogromne zmiany. Mimo to, nie
zrezygnowaliśmy z realizacji istotnych dla Mieszkańców zadań.
Był to też rok przełomowy, w którym Gmina pozyskała ze środków zewnętrznych ponad 25 milionów złotych na działania inwestycyjne. Dzięki temu szereg
inwestycji mogło zostać zrealizowanych i zaplanowanych to m.in. przebudowa
ulic: Lipowej, Brzozowej, Klonowej, Sportowej w Dobroszycach oraz drogi
w Dobrej. Na inwestycje drogowe pozyskaliśmy ponad 3 miliony złotych.
Wspólnie z Powiatem Oleśnickim została wyremontowana również droga
powiatowa do Kolonii Strzelce. W ciągu ostatniego roku zamontowaliśmy
w gminie blisko pięćdziesiąt latarni, zmodernizowaliśmy bazę sportową, poprzez
montaż nowych trybun, ponad 100 gospodarstw otrzyma dofinansowanie na
wymianę pieców na ekologiczne. Przed nami modernizacja oczyszczalni
ścieków oraz rozbudowa kanalizacji. Cieszę się, że nasza, stale rozwijająca się
gmina, przyciąga nowych inwestorów, tak jak sieć Lidl, co przyczyni się
w przyszłości do powstania nowych miejsc pracy.
Nowy Rok zaczynam z nadzieją, że będzie to udany rok, czas realizacji
wszystkich planów i zamierzeń. Chciałbym, aby zadania realizowane przez
Gminę cieszyły wszystkich i jak najlepiej służyły Mieszkańcom.

POZYSKANE DOFINANSOWANIA I DOTACJE

TERENY POD ZABUDOWĘ
MIESZKANIOWĄ I USŁUGOWĄ

Bardzo dziękuję wszystkim Pracownikom Urzędu Gminy, jednostek podległych,
Radnym, Sołtysom, wszystkim oddanym społecznikom z naszego terenu za
ciężką pracę, pomoc i poświęcenie w realizacji zamierzonych celów oraz
Mieszkańcom, którzy wspierają nas w działaniach. Instytucjom, organizacjom
i firmom dziękuję za współpracę.
Niech Nowy Rok przyniesie Państwu zdrowie, wiele radości, ciepła i optymizmu
oraz sukcesów z podjętych wyzwań.
Artur Ciosek
Wójt Gminy Dobroszyce

DWUMIESIĘCZNE CZASOPISMO LOKALNE SAMORZĄDU GMINNEGO DOBROSZYCE
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INFORMACJE
dotyczące dalszego losu Pogorzelców z Siekierowic
W imieniu rodziny z Siekierowic, która z dnia na dzień straciła dobytek w pożarze domu, pragniemy serdecznie podziękować wszystkim ludziom dobrej
woli, którzy w ostatnim czasie zadeklarowali wszelką pomoc.
Państwa odzew na apel o pomoc oraz wielkie zaangażowanie przywraca nadzieję na powrót do normalnego życia, ale również pokazuje, że w trudnych chwilach
potrafimy się solidaryzować. To piękne, że jest wiele dobrych serc, które chcą bezinteresownie pomóc i pomagają.
Po oględzinach przeprowadzonych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego na miejscu zdarzenia, rodzina uzyskała deklarację
o możliwości odbudowy obiektu. Budynek wymaga wielu prac remontowo-budowlanych, ale po ich wykonaniu możliwy będzie powrót do rodzinnego domu, na co
pokrzywdzona przez los rodzina bardzo liczy. Właściciele podjęli decyzję o odbudowie i możliwie szybkim powrocie. Po wielu telefonach, jakie otrzymaliśmy od Państwa,
udało się skompletować najpotrzebniejsze rzeczy dla dwóch rodzin, m.in. odzież dla wszystkich członków rodziny, sprzęty gospodarstwa domowego t.j.: dwie kuchenki
gazowe, dwa telewizory, dwie lodówki, dwie pralki, komputer, dwie mikrofalówki, robot kuchenny, kołdry, pościele oraz nowy komplet mebli.

Kierujemy nadal do Państwa prośbę o wszelką pomoc. W chwili obecnej rodzina potrzebuje przede
wszystkim żywności o przedłużonym okresie przydatności do spożycia, artykułów chemicznych,
kosmetyków i środków czystości, odkurzacza, dwóch kompletów garnków, kompletu sztućców, pampersów
o rozmiarze 6, chusteczek nawilżających dla dzieci.
W ramach przygotowania remontu budynku,
otrzymaliśmy deklarację do wykonania dokumentacji
remontowo-budowlanej, która będzie niezbędna do
określenia potrzeb związanych z odbudową spalonego
domu. Nadal niezbędna będzie pomoc związana tym
razem z materiałami i pracą niezbędną przy odbudowie.
O takich potrzebach poinformujemy zainteresowane
osoby w późniejszym komunikacie.
Rodzina przebywa obecnie w lokalu tymczasowo
udostępnionym przez gminę w ramach najmu socjalnego.
Artur Ciosek
Wójt Gminy Dobroszyce

Tereny pod zabudowę mieszkaniową i usługową
6 listopada 2020 r. odbyła się XXV sesja Rady Gminy
Dobroszyce. Jednym z punków porządku obrad było
rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów
położonych w obrębach Dobroszyce, Strzelce i Miodary.
Zgodnie z uchwalonym planem pod zabudowę
mieszkaniową wolnostojącą i bliźniaczą oraz zabudowę
mieszkaniowo-usługową w tym usługi publiczne
przeznaczono niezwykle atrakcyjny teren położony
wzdłuż ulicy Kolejowej w Dobroszycach. Jest to obszar
o powierzchni ok. 26 ha, ograniczony od północy
ul. Kolejową, od wschodu torami kolejowymi, od
południa ul. Wschodnią, a od zachodu drogą
wojewódzką. Wyznaczono też podstawowy układ
komunikacyjny, który może być uzupełniany drogami
wewnętrznymi.
Na obszarze ustalono zakaz lokalizacji przedsięwzięć
mogących znacząco oddziaływać na środowisko za
wyjątkiem przedsięwzięć z zakresu infrastruktury
technicznej i dróg publicznych. Na terenie częściowo
istnieje sieć kanalizacyjna i wodociągowa, energetyczna
oraz gazowa, pozostała część będzie na przestrzeni lat
sukcesywnie uzbrajana w infrastrukturę techniczną.
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DOTACJE i DOFINANSOWANIA Inwestycje
dla Mieszkańców
POZYSKANE w 2020 roku
ponad 7,2 mln zł
na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków
oraz budowę kanalizacji między Dobroszycami
a Nowosiedlicami
Będzie to jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych w ostatnich latach.
Całkowity koszt to 11 mln zł. Zmodernizowana oczyszczalnia przyjmie więcej ścieków,
a jakość odprowadzanej wody będzie jeszcze lepsza.
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

2,5 mln zł
„Wymiana źródeł ciepła na ekologiczne w budynkach
mieszkalnych na obszarze Doliny Baryczy”
Mając na uwadze poprawę jakości powietrza Gmina pozyskała dotację na wymianę pieców.
Dofinansowanie otrzyma ponad 100 gospodarstw. Projekt jest realizowany wraz z Gminą
Wąsosz i Gminą Jemielno. Z całej przyznanej puli Gmina Dobroszyce otrzymała 2,5 mln zł na
realizację ww. zadania.
Dofinansowane z RPO Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

1,5 mln zł
na przebudowę ulic:
Sportowej, Brzozowej, Klonowej w Dobroszycach
Na ww. ulicach powstał chodnik po jednej stronie jezdni a nawierzchnia drogi została
pokryta kostką brukową. Wykonana została również kanalizacja deszczowa. Wcześniej
zamontowano oświetlenie. Aktualnie dobiega końca przebudowa ostatniej z tych ulic ulicy
Sportowej.

tak BYŁO

tak JEST

Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

1,4 mln zł
na przebudowę drogi gminnej ul. Lipowej
w Dobroszycach
Zakres inwestycji objął przebudowę ulicy, budowę oświetlenia ulicznego, chodnika oraz
kanalizacji deszczowej. W zakres prac weszło m.in.: wykonanie podbudowy oraz położenie
nawierzchni z betonu asfaltowego. Budowa chodnika z nawierzchnią z kostki brukowej
betonowej. W ramach budowy oświetlenia powstało kilkanaście latarni.
Dofinansowanie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych

tak BYŁO

tak JEST

1,3 mln zł
na rozbudowę kanalizacji w miejscowości Nowica II
Rozbudowa kanalizacji umożliwi kolejnym mieszkańcom podłączenie nieruchomości do
systemu kanalizacji zbiorczej. Takie działania mają pozytywny wpływ na środowisko,
pozwalają zmniejszyć zanieczyszczenia wprowadzane do środowiska poprzez
uregulowanie gospodarki ściekowej. Budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie również na
rozwój budownictwa jednorodzinnego w tym rejonie.
Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

1,2 mln zł
na budowę remizy strażackiej w Dobroszycach
Gmina skorzystała ze wsparcia jakie daje Fundusz Inwestycji Samorządowych. 850 tys. zł
zostanie przeznaczonych na budowę remizy strażackiej w Dobroszycach. Dokumentacja jest
już gotowa. Remiza powstanie przy dobroszyckiej obwodnicy, dzięki czemu poprawi się czas
dojazdu do każdej miejscowości w naszej gminie. Nowa lokalizacja też zapewni izolowanie
mieszkańców przed hałasem sygnałów dźwiękowych wozów bojowych. Dodatkowo będzie to
obiekt, który pomieści aż trzy pojazdy ratowniczo-gaśnicze.
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DOTACJE i DOFINANSOWANIA Inwestycje
dla Mieszkańców
POZYSKANE w 2020 roku
850 tys. zł
na teren rekreacyjny i skatepark w Dobroszycach
Gmina planuje budowę tematycznego placu zabaw, skateparku oraz utworzenia
kawiarenki przy ulicy Parkowej w Dobroszycach. Celem projektu jest utworzenie miejsca
rekreacji i zabawy dla dzieci i młodzieży oraz miejsca spotkań dla dorosłych.
Dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych

460 tys. zł
na utworzenie parkingu Park&Ride
Gmina Dobroszyce otrzymała 460 tys. zł na utworzenie parkingu, którego celem jest
zachęcenie do aktywnego przemieszczania się po gminie. Na parkingu będzie można
zostawić samochód i przesiąść się na rower, powstanie specjalna altana dla rowerzystów
oraz toalety. W przyszłości miejsce to będzie służyło jako parking dla osób odwiedzających
cmentarz. Inwestycja jest w trakcie realizacji.
Dofinansowanie uzyskane z Lokalnej Grupy Działania Dobra Widawa

300 tys. zł
na przebudowę drogi w Dobrej
Droga ma długość ok. 900 m, prowadzi od cmentarza w kierunku zabudowań
jednorodzinnych. Obecnie trwają prace remontowe. Całkowity koszt inwestycji to blisko
450 tys. zł.
Dofinansowanie z budżetu Województwa Dolnośląskiego ze środków na ochronę,
rekultywację i poprawę jakości gruntów rolnych.

114 tys. zł
na zakup laptopów dla uczniów i nauczycieli ze szkół
podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobroszyce
Gmina pozyskała dwa granty na łączną kwotę 114 tys. zł w ramach projektu „Zdalna Szkoła”
i „Zdalna Szkoła +”. Zakupiono 57 laptopów dla uczniów i nauczycieli z gminnych szkół.
Sprzęt został przekazany do placówek, a następnie do potrzebujących rodzin. Gdy
nauczanie zdalne się zakończy, trafi na wyposażenie szkolnych pracowni informatycznych.
Projekty "Zdalna szkoła” i „Zdalna szkoła +” finansowane ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na
lata 2014-2020

30 tys. zł
na przebudowę trybun sportowych na stadionie
w Dobroszycach
Na stadionie w Dobroszycach zamontowano nowe trybuny. Stare, betonowe zostały
rozebrane, a w ich miejsce pojawiły się nowe i estetyczne, jedna z nich jest zadaszona.
W zakres zadań weszło: dostawa i montaż zestawu trybun 5 rzędowych na 106 siedzisk
oraz dostawa i montaż zestawu trybun 4 rzędowych zadaszonych na 67 siedzisk.

Dofinansowanie z programu "Odnowa Dolnośląskiej Wsi” - Urząd Marszałkowski

tak JEST

tak BYŁO
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA W 2020 ROKU
NOWE OŚWIETLENIE - bezpieczniej i jaśniej

W 2020 roku na terenie gminy zostało zamontowanych ponad 50 latarni. Nowe punkty świetlne zostały postawione na ulicach: Lipowej, Wielkopolnej, Zacisze i Spokojnej
w Dobroszycach. To kolejne inwestycje, które poprawiły bezpieczeństwo i jakość życia mieszkańców.

WSPÓŁPRACA Z POWIATEM

GABLOTY INFORMACYJNE

w sprawie remontu dróg

w każdym sołectwie

Kolejną ważną inwestycją była przebudowa i remont drogi powiatowej nr 1480D od zjazdu
z drogi wojewódzkiej za Dobroszycami do miejscowości Kolonia Strzelce, którą finansowo
wsparła również Gmina Dobroszyce. W ramach inwestycji został wykonany 2-kilometrowy
odcinek za kwotę około 2 mln zł. Dzięki współpracy z powiatem mieszkańcy mogą cieszyć
się szlakami komunikacyjnymi bezpieczniejszymi i wygodniejszymi.

W maju w każdym sołectwie w naszej gminie zostały zamontowanych łącznie 17 gablot
informacyjnych. Mają do nich dostęp sołtysi dysponujący kluczykiem do ich otwierania.
Tablice są wytrzymałe i odporne na warunki pogodowe. Posłużą do wywieszania
aktualnych informacji, obwieszczeń i ogłoszeń dotyczących sołectwa i gminy.

TABLICE INTERAKTYWNE

NOWE TABLETY

w szkole w Dobrzeniu

dla uczniów szkoły w Dobrzeniu

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu w październiku przystąpiła do
rządowego programu „Aktywna tablica” - Edycja 2020. Wniosek złożony przez szkołę
uzyskał pozytywną akceptację komisji, która przyznała placówce dofinansowanie
w wysokości 14 tys. złotych. Dzięki dodatkowemu wsparciu Gminy Dobroszyce szkoła
zakupiła dwa 65 calowe monitory interaktywne, które wykorzystywane będą w edukacji.
Pomoce dydaktyczne już zostały zainstalowane w salach lekcyjnych, a nauczyciele zostali
przeszkoleni z ich obsługi.
Całkowita wartość zadania: 17 500 tys. zł
Program „Aktywna tablica”: 14 000 tys. zł
Gmina Dobroszyce: 3 500 tys. zł

10 września 2020 Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu otrzymała informację, że znalazła się wśród placówek, do których Państwowy Instytut Badawczy NASK –
operator Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej – przekaże tablety wraz z usługą dostępu do
Internetu w formie „Szkolnych Pakietów Multimedialnych OSE”. Pakiety te stanowią
wsparcie dla szkół, realizowane przez Ministra Cyfryzacji, udzielone w ramach projektu
budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Szkoła otrzymała sprzęt komputerowy i inne
urządzenia multimedialne, a także dostęp do bezprzewodowego Internetu wraz
z niezbędnymi urządzeniami umożliwiającymi korzystanie z tych usług i oprogramowaniem.
W ramach „Szkolne Pakiety Multimedialne OSE” szkoła otrzymała 25 zestawów
z tabletami HuaweiMediaPad. Wartość sprzętu to 24 261,75 zł brutto.
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POZOSTAŁE DZIAŁANIA W 2020 ROKU
NOWE MIEJSCA PRACY W DOBROSZYCACH
Sieć LIDL kupiła tereny inwestycyjne
w Dobroszycach za 10 mln zł.
Gmina prowadzi intensywne działania w celu pozyskania inwestorów.
Proinwestycyjne, sprawne działania wójta Gminy Dobroszyce Artura Cioska
przyczyniły się do tego, że jedna z największych sieci handlowych w Europie –
Lidl wybrała ten teren na lokalizację drugiego na Dolnym Śląsku magazynu
dystrybucyjnego. W czerwcu, w drodze przetargu, firma zakupiła 21 ha
gruntów. Pierwsze prace zaplanowano na wiosnę 2021 roku, natomiast koniec
budowy datowany jest na 2022 rok. Pracę znajdzie tu ponad 200 osób.
Prowadzone inwestycje sprzyjają osiedlaniu się nowych mieszkańców,
dlatego też pozyskiwanie inwestorów, którzy stworzyliby miejsca pracy
dla wielu osób z naszej gminy, to nasz priorytet. Podejmujemy wiele
działań, aby ten cel osiągnąć - mówi wójt Artur Ciosek.

Dobroszyce na mapie
DOLNOŚLĄSKIEJ
AUTOSTRADY ROWEROWEJ
Gmina Dobroszyce, dzięki staraniom wójta Artura Cioska, w celu
rozwoju turystyki na terenie gminy, głównie rowerowej, dołączyła do
projektu Dolnośląskiej Autostrady Rowerowej.
Zakłada on powstanie sieci ścieżek rowerowych o łącznej długości ponad pół tysiąca
kilometrów. Samorządowcy i przedstawiciele instytucji państwowych podpisali list
intencyjny w sprawie jej budowy. Dzięki porozumieniu powstaną bezpieczne, dobrze
oznakowane i solidnie wykonane ścieżki, będą zbiegać się w całość i połączą ciekawe
punkty turystyczne regionu. Zaplanowano je z myślą o turystach i mieszkańcach,
którzy w czas wolny będą mogli spędzać aktywnie. Obecnie trwają prace i konsultacje
nad przebiegiem trasy na terenie gminy.

Wspieramy Jednostki OSP

Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Dobroszycach w 2020 roku, dzięki
wsparciu Gminy i pozyskanym środkom z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony
Środowiska na łączną kwotę 36 400 tys., zakupiła sprzęt i wyposażenie
w ramach „Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży
Pożarnych” oraz nowe, bezpieczniejsze stroje w ramach zadania „Zakup
środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych
i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej
w Dobroszycach".

Środki ochrony
dla placówek oświatowych

Po wakacjach, gdy uczniowie wrócili do nauczania stacjonarnego, w placówkach
oświatowych wprowadzone zostały procedury zapewniające bezpieczeństwo i ogólne
zasady higieny. Szkoły i przedszkole zostały wyposażone w specjalistyczne środki
dezynfekujące, bezdotykowe dozowniki do dezynfekcji rąk oraz urządzenia do
bezdotykowego pomiaru temperatury ciała.
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DOBROSZYCKIE
INSTYTUCJE

Urząd Gminy Dobroszyce
56-410 Dobroszyce, Rynek 16
godziny urzędowania: 8.00 - 16.00
telefon: 71 314 11 67, 71 314 12 76

BĄDŹ W KONTAKCIE Z URZĘDEM
Wójt
Artur Ciosek

71 314 11 67

zastepca@dobroszyce.pl
pokój 12

SEKRETARZ

tel. 71 314 11 67 wew. 12
sekretarz@dobroszyce.pl

pokój 13

Monika Hołówka

tel. 71 314 11 67 wew. 13
dobroszyce@data.pl

SKARBNIK
pokój 1

Urszula Włodarczyk

Gminne Przedszkole w Dobroszycach
Dyrektor: Marta Kasina
56-410 Dobroszyce, ul. 3 Maja 20
www.przedszkoledobroszyce.pl
przed.gmin@op.pl
tel. 71 757 08 20

oswiata@dobroszyce.pl

Katarzyna Koreń

pokój 24

tel. 71 314 11 67 wew. 24

pokój 4

tel. 71 314 11 67 wew. 19

pokój 10

tel.

szj@dobroszyce.pl

STAN. DS. SYSTEMU ZARZ. JAKOŚCIĄ
Agnieszka Wawszczyk
STAN. DS. KADR I KANCELARYJNO-TECH.
Monika Najmrodzka

sekretariat@dobroszyce.pl
71 314 11 67 wew. --

Policja
Posterunek w Dobroszycach
56-410 Dobroszyce, Parkowa 14
tel. 47 87 26 801 fax 47 87 26 325

ksiegowosc1@dobroszyce.pl

STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
pokój 5

Grażyna Litwin

tel. 71 314 11 67 wew. 31
ksiegowosc@dobroszyce.pl

STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI
pokój 5

Anna Herbuś

tel. 71 314 11 67 wew. 31

Urząd Pocztowy Dobroszyce
56-410 Dobroszyce, ul. Trzebnicka 1
tel. 71 314 02 71

budzet@dobroszyce.pl

STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Ewa Bojanowska

pokój 5

tel. 71 314 11 67 wew. 31

pokój 2

tel. 71 314 11 67 wew. 29

pokój 3

tel. 71 314 11 67 wew. 28

pokój 3

tel. 71 314 11 67 wew. 28
inwestycje@dobroszyce.pl

podatki@dobroszyce.pl

STAN. DS. WYM. PODATKÓW
Wacława Biegańska

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
56-410 Dobroszyce, ul. Rynek 21
ops@post.pl
kierownik@gopsdobroszyce.naszops.pl
socjalni@gopsdobroszyce.naszops.pl
swiadczenia@gopsdobroszyce.naszops.pl
www.gopsdobroszyce.naszops.pl
tel. 71 399 12 57, 71 380 13 10

podatki1@dobroszyce.pl

STAN. DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ
Ewelina Drozd

odpady@dobroszyce.pl

STAN. DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Anna Zimińska-Stankiewicz
STAN. DS. INWESTYCJI

pokój 23

tel. 71 314 11 67 wew. 23
inwestycje2@dobroszyce.pl
pokój 23 tel. 71 314 11 67 wew. 23

Jerzy Zarzycki
STAN. DS. INWESTYCJI
Magdalena Albekier

STAN. DS. BUDOWNICTWA I GOSP. PRZESTRZ.

planowanie@dobroszyce.pl

pokój 21

Agata Urbańska
STAN. DS. BUDOWNICTWA

tel.

71 314 11 67 wew. 21

budownictwo@dobroszyce.pl
pokój 21

Magdalena Grab

STAN. DS. GOSP. GRUNTAMI I NIERUCHOM.

tel.

Gminna Gospodarka Komunalna
56-410 Dobroszyce, ul. Oleśnica 35
tel. 71 314 12 90
bok@ggkdobroszyce.pl
www.ggkdobroszyce.pl
czynne: pon.- pt. 8.00 - 16.00

71 314 11 67 wew. 21

Cmentarz komunalny
56-410 Dobroszyce, Siekierowice, Łuczyna
tel. 71 314 12 90

nieruchomosci@dobroszyce.pl

pokój 22

Anna Wojciechowska

tel.

71 314 11 67 wew. 22
gzk@dobroszyce.pl

STAN. DS. WOJSKOWO OBRONNYCH
pokój 11

Beata Łacna

tel.

71 314 11 67 wew. 11

ewidencja@dobroszyce.pl

STAN. DS. OBSŁUGI RADY I DZIAŁ. GOSP.
pokój 11

STAN. DS. EW. LUDNOŚCI I DOWODÓW OS.
Jadwiga Szczepaniak

Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Dobrzeniu
Dyrektor: Bernarda Sieczka
56-410 Dobroszyce, Dobrzeń 9 A
www.spdobrzen.website.pl
spdobrzen@op.pl
tel. 71 315 53 68

tel. 71 314 11 67 wew. 27

STAN. DS. OŚWIATY

Marta Matusz-Pietras

Szkoła Podstawowa im. Ireny Sendlerowej w Dobroszycach
Dyrektor: Leszek Waluk
56-410 Dobroszyce, ul. Parkowa 5
www.spdobroszyce.pl
dobrosz@interia.pl
tel. 71 314 11 25

wojt@dobroszyce.pl

ZASTĘPCA WÓJTA
Tomasz Urbaniak

pokój 11

tel.

71 314 11 67 wew. 11

dowody@dobroszyce.pl
tel.

Cmentarz Parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny
z Góry Karmel
56-410 Dobroszyce, Dobra 12
tel. 71 315 53 63

71 314 11 67 wew. 11

Gminne Centrum Kultury im. Anny Sojko
56-410 Dobroszyce, ul. Parkowa 14
tel. 71 314 12 89
biuro@gckdobroszyce.pl
www.gckdobroszyce.pl

srodowisko@dobroszyce.pl

STAN. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
Anna Palma

pokój 15

STAN. DS. OCHRONY ŚRODOWISKA
I GOSPODARKI ODPADAMI

gospodarkaodpadami@dobroszyce.pl

Barbara Dawidowska

pokój 15

STAN. DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
I INFRASTRUKTURY DROGOWEJ

zamowieniapubliczne@dobroszyce.pl

Ewelina Przybycień
STAN. DS. PROMOCJI
Katarzyna Łuszczek

pokój 26

tel.

71 314 11 67 wew. 15

tel. 71 314 11 67 wew. 15

Gminna Biblioteka Publiczna
w Dobroszycach:
Poniedziałek –Wtorek 10.00 – 18.00
Środa – 8.00 – 16.00
Czwartek – 10.00 – 18.00
Piątek- 9.00 – 19.00
Sobota- 9.00 – 13.00

tel. 71 314 11 67 wew. 26

promocjadobroszyce@dobroszyce.pl
pokój 24

tel.

71 314 11 67 wew. 24

Gminna Gospodarka Komunalna Dobroszyce Sp. z o.o.
56-410 Dobroszyce, ul. Oleśnicka 35
zaprasza:
poniedziałek - piątek 8.00 - 16.00
tel.: 71 314 12 90, e-mail: bok@ggkdobroszyce.pl

Gminna Biblioteka Publiczna
filia w Dobrzeniu:
Poniedziałek – 8.25 – 9.25
14.25 – 17.25
Środa
15.15 – 17.15
Czwartek
7.55 – 8.55

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
Dobroszyce, ul. Olesnicka 35

PSZ K

| facebook.com/GminaDobroszyce

10.00 - 18.00
8.00 - 12.00
10.00 - 14.00

112 TELEFON RATUNKOWY

992
998

POGOTOWIE GAZOWE
STRAŻ POŻARNA

997
999

POLICJA
POGOTOWIE RATUNKOWE

